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Sammanfattning 

 
Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) är en form av blodcancer som idag 
har goda behandlingsmöjligheter och en hög andel överlevande. Vid 
behandling av sjukdomen mäts responsen efter 12 månader genom att 
undersöka om patienten uppnått MMR, komplett cytogenetisk respons. 
Målet i denna uppsats är att hitta variabler som skiljer de patienter som 
visar eftersökt respons från dem som inte gör det – för att kunna 
konstruera en modell som skiljer dessa båda grupper åt och som har en 
god förmåga att klassificera observationerna.  
 
Modellen konstrueras med hjälp av metoden diskriminantanalys och 
baseras på ett datamaterial som är en sammanställning av tre olika 
studier. Klassificeringsresultatet för den aktuella metoden jämförs med 
en logistisk regressions resultat av samma datamaterial med avseende på 
metodernas förmåga till klassificering av individer. Variablerna som 
inkluderas i den slutgiltiga diskriminantanalysen är typ av behandling, 
riskgrupp, hemoglobinhalt, andel vita blodkroppar, kön och respons på 
behandling efter 3 månader. Klassificeringsförmågan är marginellt bättre 
än för den logistiska regressionen. 
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1. Introduktion 

1.1 Kronisk myeloisk leukemi (KML) och behandling 

Kronisk myeloisk leukemi (KML) är en typ av leukemi, blodcancer. KML är en kronisk sjukdom, 

vilket innebär att en individ som drabbas aldrig kan bli fullständigt frisk. En individ som lider av 

KML har en onormal produktion av vita blodkroppar. De vita blodkropparna är omogna 

blodceller och rubbar kroppens naturliga blodcellsbildning. KML orsakas av en genetisk 

förändring i de blodbildande stamcellerna i benmärgen. Den genetiska förändringen förekommer 

i form av den så kallade Philadelphiakromosomen eller BCR-ABL1-fusionen [11, s. 7-8]. För 

diagnos måste någon av dessa genetiska förändringar påvisas i blodet eller benmärgen [11, s. 17]. 

 

Sjukdomen delas in i tre faser – den kroniska, den accelererade och blastfasen [11, s. 21]. Vid 

diagnos befinner sig 93% av de drabbade i den kroniska fasen. Det är också i denna fas som 

patienten helst bör genomgå behandling, då de övriga faserna är mer svårbehandlade [11, s. 7]. 

Samtliga individer i denna analys befinner sig i den kroniska fasen. Läkemedlet Imatinib används i 

dagsläget vid standardbehandling av sjukdomen i dess första skede, men alternativa behandlingar 

finns och har även testats i aktuella studier [11, s 27]. 

 

Respons på behandlingen mäts i mängden BCR-ABL och Ph+ (Ph-positiva celler) i blodet. Det 

finns ett antal olika grader av respons – MMR, MR4 och MR4,5. Av dem är MMR den minst 

känsliga (visar tidigast respons) och också den som används i denna uppsats. MMR står för Major 

Molecular respons (på svenska – komplett cytogenetisk respons). Gränsen för om en patients 

anses ha visat god respons går vid 0.1% eller lägre BCR-ABL och 0% Ph+ i blodet eller 

benmärgen [11, s 30-31].  

 

1.2 Tidigare forskning 

Vid forskning kring KML har fokus ofta varit på behandling – kombination av läkemedel, test av 

olika doser samt jämförelse och undersökning av de aktuella standardbehandlingarna. I nuläget 

rekommenderas läkemedlet Imatinib med dosen 400 mg/dag som standardbehandling av en 

patient i kronisk fas [11, s. 27]. Respons i nedan nämnda studier mäts vanligen vid 12 månader 

genom att undersöka om patienten uppnått MMR, komplett cytogenetisk respons. Baccarani et 

al. [1] jämför doser som patienter i högriskgruppen får av läkemedlet Imatinib, 400 mg/dag och 

800 mg/dag – med resultatet att dosen 800 mg/dag inte är signifikant bättre än 

standardbehandlingen på 400 mg/dag. Kantarjian et al. [7] står bakom en studie om skillnad i 



	 5 

behandlingseffekt mellan Imatinib och läkemedlet Dasatinib med resultatet att Dasatinib har 

signifikant bättre respons. Simonsson et al. [14] jämför standardbehandlingen med Imatinib med 

en kombination av Imatinib och Interferon, och antyder att ett tillägg av interferon skulle kunna 

ge bättre respons. I en studie från 2013 undersöktes, också med hjälp av multivariat analys, vikten 

av tidig respons, vilket mätts vid tre månader och variabeln kön (kvinna) [2].  

 

1.3 Frågeställning och syfte 

I denna studie undersöks två grupper av individer. Den ena är gruppen som, enligt definition 

ovan, visat eftersökt respons på behandlingen och den andra är gruppen som inte visat det. Med 

hjälp av diskriminantanalys undersöks skillnaden mellan dessa båda grupper utifrån ett antal 

förklarande variabler. Resultatet jämförs sedan med en tidigare studie av Jonas Höijer [6] av 

samma datamaterial då logistisk regression använts – målet är att kunna säga något om dessa båda 

analysmetoders klassificeringsförmåga rörande de grupper som studerats. 

 

1.4 Data 

All data är inhämtad för patienter som behandlats för KML i dess kroniska fas. Datamaterialet 

som används i denna uppsats är en sammanslagning av tre studier. I studierna har samma 

variabler använts. Variablerna har tagits fram och definierats av två KML-forskare vid Uppsala 

Universitetssjukhus, Ulla Olsson-Strömberg (med.dr.) och Stina Söderlund (med. doktorand). 

 

1.4.1 Variabler 

Den beroende variabeln i analysen är huruvida patienten uppnått MMR efter 12 månaders 

behandling eller inte (MMR 12 månader). Det är en dummyvariabel kodad 1 för respons och 0 för 

icke-respons. Grupperna bestäms efter denna variabel. Gränsen för respons är om patienten har 

≤0,1% BCR-ABL eller 0% Ph+ i blodet eller benmärgen. 

 

Övriga variabler kan delas in i två grupper – kategoriska och kontinuerliga variabler. 

Kontinuerliga variabler är numeriska och de kategoriska är uppdelade på kategorier, alternativ. De 

kategoriska variablerna presenteras i Tabell 1.1 nedan tillsammans med tillhörande kategorier och 

frekvenser för dessa. För variabler som kräver en mer utförlig beskrivning följer en sådan nedan 

tabellen. 
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Tabell 1.1 – Sammanställning över kategoriska variabler 
 
Kategorisk variabel Kategorier Antal observationer 
MMR 12 månader Ja 

Nej 
88 
62 

Behandling  Imatinib 400 mg/dag  
Imatinib 800 mg/dag  
Dasatinib 100 mg/dag  
Imatinib + Interferon 

70 
23 
20 
37 

Sokal  Låg 
Intermediär 

Hög 

53 
49 
48 

Kön Kvinna 
Man 

72 
78 

MMR 3 månader Ja 
Nej 

19 
121 

 
Variabeln Behandling har fyra kategorier – Imatinib 400 mg/dag, Imatinib 800 mg/dag, Dasatinib 

100 mg/dag och Imatinib + Interferon. Samtliga läkemedel är så kallade tyrosinkinahämmare och 

intas av patient i tablettform [11, s. 7]. I dagsläget är behandling med Imatinib standard, 

inledningsvis med dosen 400 mg/dag för att minimera risken för biverkningar. Högre doser (800 

mg/dag) rekommenderas till patienter i en hög riskgrupp [11, s. 27]. Dasatinib är ett nyare 

läkemedel som ofta används vid intolerans mot tidigare behandlingar eller resistenta former av 

Ph+ eller BCR-ABL1 [11, s. 35]. Interferon var tidigare det läkemedel som användes vid 

behandling inledningsvis och ersattes av Imatinib då patienten ej visade respons [11, s. 26]. En 

studie från 2014 visar på att en kombination av dessa båda läkemedel ger en bättre effekt än 

behandling med dem båda separat [15]. Då Imatinib 400mg/dag är standardbehandling har den 

fungerat som kontrollgrupp och är därför överrepresenterad i datamaterialet. Vid användning av 

kategoriska variabler i diskriminantanalys omvandlas dessa till dummyvariabler. Referenskategori 

för dummyvariablerna för Behandling är standardbehandlingen Imatinib 400mg/dag. 

 

Patienterna som befinner sig i den kroniska fasen kan delas in i olika riskgrupper. Det finns tre 

olika system för att bestämma riskgrupp – Sokal score, Hasford score och Eutos score. Det som 

rekommenderas i det Nationella vårdprogrammet (sammansatt av landstingens och regionernas 

nationella samverkansgrupp inom cancervården) är Sokal score, vilket använts i dessa studier. Vid 

användning av Sokal score delas patienterna in i tre riskgrupper, Låg (score < 0.8), Intermediär 

(score 0.8-1.2) och Hög (score > 1.2) [11, s. 22]. Sokal score är i datamaterialet en kontinuerlig 

variabel med patienternas exakta score. Variabeln Sokal är observationerna kategoriserade till en 

av dessa tre riskgrupper. När Sokal används i diskriminantanalysen är det dummyvariabler som 

används med kategorin Låg som referenskategori. 



	 7 

 

MMR 3 månader är en variabel som används för att mäta tidig respons på behandling. Vid denna 

kontrolltidpunkt kan det avgöras om patienten svarar på behandlingen eller om det eventuellt är 

aktuellt med en ny behandlingsmetod – på grund av utebliven eller mycket svag respons. Om 

patienten då har <10% BCR-ABL1 eller <35% Ph+ räknas det som god tidig 

behandlingsrespons [11, s. 25]. 

 

De kontinuerliga variablerna presenteras i Tabell 1.2 nedan. Under tabellen återfinns 

beskrivningar av de variabler där en sådan är nödvändig. 

 
Tabell 1.2 – Sammanställning över kontinuerliga variabler 

Kontinuerlig variabel Medelvärde Median Min-Max 
Ålder (år) 51,15 53,0 17 – 81  
Mjältstorlek (cm) 3,07 0 0 – 21  
Hemoglobin (g/liter) 118,13 119,0 70 – 161  
Blodplättar (antal ∙ 109/liter) 564,94 420,50 3,09 – 2232,0 
Vita blodkroppar (antal ∙ 109/liter) 105,52 89,95 1,2 – 421,5  
Eosinofil (%) 2,16 2,0 0 – 9  
Basofil (%) 2,94 2,0 0 – 17  

 
Ålder noteras i år. Variabeln Mjältstorlek mäts i centimeter (cm) och då den ej kan mätas anges 

storlek 0 cm. Halten Hemoglobin anges i g/liter och används för att mäta hur välmående blodet är. 

Blodplättar och Vita blodkroppar mäts i koncentrationen i blodet, antal ∙ 109/liter. Eosinofiler och 

Basofiler är två typer av vita blodkroppar och mäts i procent, andelen utifrån den totala mängden 

vita blodkroppar. Dessa används vid beräkning av riskläge för patienter i den kroniska fasen med 

hjälp av Hasford score [10, s. 6]. 

 

1.4.2 Saknade värden 

Flest saknade värden har variabeln MMR 12 månader, den beroende variabeln i analysen efter 

vilken grupperna delas in. 74 observationer saknar värden för denna variabel, vilket betyder att 

bortfallet är så högt som 33% och därför tveksamt om det kan betraktas som slumpmässigt. 

Troliga förklaringar kan vara att patienterna, av anledningar som intolerans mot behandling, 

bortgång eller att studien avslutats innan mått på MMR 12 kunnat tas, inte kunnat slutföra 

behandlingen. Då orsaken till detta stora bortfall är oklar måste också utgången av 

diskriminantanalysen tolkas med försiktighet. De observationer som saknar värde för variabeln 

MMR 12 månader exkluderas för att undvika att skapa en modell som bygger på artificiella 
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samband mellan variabler [4, s. 48]. Då samtliga observationer som saknar värde för den 

beroende variabeln exkluderats ur analysen och det totala antalet observationer reducerats till 150 

återstår följande antal saknade värden (se Tabell 1.3 nedan).   

 

Tabell 1.3 – Förklarande variabler med saknade värden 

Variabel med saknade värden Antal saknade värden 
MMR 3 månader 10 
Hemoglobin (g/liter) 6 
Mjältstorlek (cm) 91 
Basofil (%) 1 
Eosinofil (%) 1 

 

För att besluta om hur de saknade värdena och dess variabler ska hanteras måste en analys av 

bortfallet göras. Den förklarande variabel med näst högst bortfall är MMR 3 månader. Då alla 

observationer som saknade värden för den beroende variabeln är borttagna verkar det inte finnas 

ett samband mellan dessa saknade värden och saknade värden för MMR 12 månader, vad gäller de 

10 aktuella observationerna. Då samtliga variabler har mindre än 15% bortfall kan de med fördel 

behållas. Något icke-slumpmässigt mönster mellan de saknade värdena för de olika variablerna 

kan inte identifieras och därför kan bortfallet för dessa betraktas som slumpmässigt [4, s. 48]. För 

vidare beskrivning av saknade värden – se rubrik 2.1.5 Hantering av saknade värden. 

 

Ett undantag är dock variabeln Mjältstorlek. De individer för vilka mjältstorleken inte kunde mätas 

tilldelades värde 0 för denna variabel. Antalet individer med värdet 0 för variabeln Mjältstorlek är 

90. Då dessa individer inte har en 0 cm stor mjälte, utan tilldelats detta värde på grund av 

mätsvårigheter bör även dessa betraktas som saknade eller uteblivna värden, vilket innebär att 

variabeln saknar 91 värden totalt. 
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2. Metod 

Denna uppsats ämnar jämföra klassificeringsresultatet av två analysmetoder – diskriminantanalys 

och logistisk regression. Diskriminantanalys och logistisk regression är två metoder som används 

då det beroende variabeln är kategorisk [4, s. 339]. I denna uppsats är målet att särskilja två 

grupper utifrån en egenskap som bestäms av värdet på en variabel – diskriminantanalys är en 

effektiv metod när det gäller att skilja två eller flera grupper åt. I logistisk regression skapas en 

något enklare linjärkombination än i diskriminantanalysen och den har många likheter med 

multipel regression, varför den ofta har föredragits. Ett flertal studier har gjorts där logistisk 

regression och diskriminantanalys jämförs och det råder delade meningar om vilken som är att 

föredra [9, s. 26] . Andra klassificeringsmetoder hade kunnat användas, men då goda möjligheter 

till utvärdering av klassificeringsresultatet fanns tillgängliga, i form av jämförelsemått som ROC-

kurvan, används diskriminantanalys. 

 

Då datamaterialet redan analyserats med hjälp av logistisk regression i en tidigare uppsats [6] 

kommer endast en diskriminantanalys utföras i praktiken. Denna del av uppsatsen behandlar 

tillvägagångssättet för utförandet av diskriminantanalysen, teori och sammanfattning av den 

logistiska regressionen samt hur dessa båda metoder kommer att jämföras. All analys i denna 

uppsats är framtagen/utförd med hjälp av den statistiska programvaran SAS. 

 

2.1 Diskriminantanalys  

Diskriminantanalys används då två eller flera grupper ska särskiljas. En kategorisk variabel 

används för att definiera grupptillhörighet, i detta fall variabeln MMR 12 månader. En 

linjärfunktion skapas sedan för att förklara den kategoriska variabeln, de olika grupperna. Den 

kategoriska variabeln är beroende variabel och förklaras av ett antal förklarande, oberoende 

variabler [4, s. 339-340]. Efter undersökning av huruvida antaganden för analysmetoden är 

uppfyllda kan analysen utföras. En diskriminantfunktion konstrueras av de variabler som 

identifierar skillnaden mellan grupperna. Med hjälp av diskriminantfunktionen klassificeras sedan 

objekten, individerna i detta fall, in i den grupp modellen konstruerats att tilldela dem [4, s. 337]. 

Hur väl denna analysmetod klassificerar dessa individer kan sedan undersökas genom att jämföra 

klassificering med korrekt grupptillhörighet. 
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2.1.1 Begrepp  

Inom denna metod används ett antal begrepp som bör definieras för vidare förståelse.  

 

Diskriminantfunktion 

En diskriminantfunktion är en linjärkombination av de oberoende, förklarande variablerna. 

Variablerna har valts ut baserat på diskriminanteffekten (se förklaring nedan) vid grupplacering. 

Det skapas en diskriminantfunktion för varje grupp. Diskriminantfunktionens förutsagda värde 

är det Z-score (diskriminant-score) som beräknas för varje objekt (patient i detta fall) i studien [4, 

s. 337]. Funktionen formuleras enligt nedan. 

 
𝑍!" = 𝑎 +  𝑊!𝑋!! +  𝑊!𝑋!! +⋯  +  𝑊!𝑋!" 
 
där 

𝑍!"= Z-score för diskriminantfunktion j, objekt k  
𝑎 = intercept 
𝑊! = vikt för variabel i 
𝑋!"= förklarande variabel i för objekt k 
 
Genom att beräkna varje observations ”Z-score” för varje grupps klassificeringsfunktion kan den 

enskilda observationen tilldelas den grupp för vilken dess ”score” ger högst sannolikhet att 

tillhöra [4, s. 383]. 

 

Diskriminanteffekt  

Diskriminanteffekten mäts i de olika gruppernas medelvärdens distans från varandra. För en stark 

diskriminanteffekt bör medelvärdena för de olika grupperna vara på så stort avstånd från 

varandra som möjligt.  

 

Diskriminantladdning 

Den linjära korrelationen mellan varje variabel och diskriminantfunktionen kallas 

diskriminantladdning. Laddning beräknas för att undersöka om en variabel bidrar tillräckligt 

mycket för att inkluderas i en diskriminantfunktion [4, s. 337]. En laddning över ±0.4 indikerar 

att variabeln är diskriminerande och bidrar till att skilja grupperna åt. Diskriminantladdningarna 

är mer lämpliga för tolkning än koefficienterna i diskriminantfunktionen, bland annat på grund av 

att de inte är lika känsliga för eventuell multikollinearitet [4, s. 389].  
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Z-score (Diskriminant-score)  

Score som beräknas för varje objekt (individ) för diskriminantfunktionen. Z-score används för att 

bestämma grupptillhörighet vid klassificering av individ [4, s. 337]. 

 

2.1.2 Antaganden för diskriminantanalys 

Det finns två grundläggande antaganden som bör prövas innan diskriminantanalys tillämpas på 

ett dataset.  

 

• De förklarande variablerna bör vara multivariat normalfördelade inom varje grupp 

• Kovariansmatriserna inom grupperna bör vara lika varandra 

 

Det första antagandet är att de förklarande variablerna måste vara multivariat normalfördelade 

inom respektive grupp. För att se om det är vissa specifika variabler som avviker från 

normalitetsantagandet och bör transformeras undersöks varje variabel även enskilt. Detta kan 

testas genom att använda till exempel Shapiro-Wilks univariata normalitetstest. För att undersöka 

den multivariata normalfördelningen kan exempelvis följande tre test användas – Mardia test för 

skewness, Mardia test för kutosis och Henze Zirkler T’s övergripande test.  De nämnda testen är 

de som använts i denna uppsats. För såväl univariata som multivariata normalitetstest bör även 

plottarna granskas och inte bara p-värden för aktuella test.  

 

Då varken dummy- eller kategorivariabler kan vara normalfördelade, förutsatt att det inte finns 

väldigt många kategorier, inkluderas dessa variabler inte i testet för om de förklarande variablerna 

är multivariat normalfördelade. Analysmetoden är robust för mindre avvikelser från detta 

antagande – dock kan en inverkan på resultatet ändå vara att vänta vid avvikelser från antagandet 

[4, s. 73, 367]. Variabler som inte är normalfördelade kan transformeras för att bli det. Då 

variablernas uppgift i en diskriminantanalys är att särskilja de två grupperna kan de transformeras 

utan att det påverkar tolkningen av resultatet. Detta då variablerna inte kommer att tolkas på ett 

sätt där formen är av vikt för att förstå resultatet. 

 

Det andra antagandet är att kovariansmatriserna inom grupperna är lika varandra. Detta 

antagande kan testas genom att använda till exempel Box’s M-test. Om diskriminantanalys är 

robust för mindre avvikelser från det första antagandet, kan det däremot påverkas mer av 

avvikelser från detta. Klassificeringen kan påverkas om antagandet inte uppfylls och den poolade 

kovariansmatrisen ändå används i analysen. För att undvika problem med klassificeringen kan, 
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vid händelse att detta antagande ej uppfylls, gruppernas enskilda kovariansmatriser användas [4, s. 

355]. 

 

Oavsett om ovan nämnda antaganden uppfylls eller ej kommer analysen att slutföras i syfte att 

jämföra resultatet mellan metoderna diskriminantanalys och logistisk regression.  

 

2.1.3 Stickprovsrekommendationer 

Förutom ovan nämnda antaganden bör även vissa rekommendationer kring stickprovsstorleken 

uppfyllas för att diskriminantanalys ska vara lämplig som analysmetod [4, s. 353]. 

 

• Den största gruppen bör inte vara större än 1,5 gånger den minsta gruppen, det vill säga 

största gruppen < 1,5 ∙ minsta gruppen 

• Den totala stickprovsstorleken bör vara minst 5 ∙ antalet förklarande variabler (men gärna 

20 ∙ antalet förklarande variabler) 

• Varje grupp bör ha minst en observation mer än antalet förklarande variabler 

 

I detta fall finns två grupper bestående av de patienter som svarat positivt på behandlingen 

(grupp 1) respektive de som inte gjort det (grupp 0) – baserat på variabeln MMR 12 månader. 

Antalet observationer för grupp 1 är 88 och antal observationer för grupp 0 är 62 (se Tabell 1.1). 

1,5 ∙ 62 = 93 > 88. Alltså uppfylls den första rekommendationen. 

 

Antalet förklarande variabler i den slutgiltiga modellen är sex (se rubrik 2.1.7 Formulering av modell), 

varav två är kategorivariabler som behöver omformuleras till dummyvariabler. Variabeln 

Behandling har fyra kategorier och resulterar därför i tre dummyvariabler, då en kategori är 

referenskategori. Då variabeln Sokal med tre kategorier omformuleras till dummyvariabler 

resulterar den i två dummyvariabler. Antalet förklarande variabler blir alltså nio. 5 ∙ 9 = 45 och 20 

∙ 9 = 180. Den totala stickprovsstorleken bör alltså bestå av minst 45 observationer, men gärna så 

många som 180. Det reducerade, slutgiltiga stickprovet består av 150 observationer. Alltså är 

även denna rekommendation uppfylld. 

 

Varje grupp bör bestå av minst en observation mer än antalet förklarande variabler, vilket är 

minst 10 observationer per grupp. Grupperna i analysen består av 62 respektive 88 observationer. 

Denna rekommendation är således också uppfylld. 
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2.1.4 Multikollineratitet 

Multikollinearitet mellan de förklarande variablerna kan påverka resultatet [4, s. 355]. För att 

identifiera problem med multikollineratitet kan bland annat korrelationen mellan de förklarande 

variablerna undersökas. En hög korrelation mellan två variabler kan innebära problem med 

multikollinearitet. Multikollinearitet kan vidare undersökas med två olika mått – tolerance och 

VIF (variance inflation factor). Tolerance genererar ett värde mellan 0 och 1. Ett lågt tolerance-

värde betyder att variabeln till stor del förklaras av en annan variabel. Höga tolerance-värden visar 

på låg grad av multikollineraritet.  

 

Roten ur VIF-värdet visar till vilken grad standardfelet har ökat på grund av multikollinearitet. 

VIF-värdet är inversen av tolerance-värdet. Förhållandet mellan dem nedan [4, s. 201]. 

 

1
𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

= 𝑉𝐼𝐹 

 

Rekommendationer för hur mycket multikollinearitet som bör accepteras utan att det påverkar 

resultatet i för stor utsträckning är olika. Ett VIF-värde på 10 ger att standardfelet ökar mer än tre 

gånger mer än det gjort om problem med multikollineratitet inte varit närvarande ( 10 ≈ 3,33) – 

detta rekommenderas vanligen som en maximal gräns. Då det inte finns någon bestämd gräns för 

när en variabel bör inkluderas i analysen måste gränsen bestämmas i varje enskild analys. Gränsen 

för denna analys bör, då diskriminantanalys är känsligt för multikollinearitet, rimligen inte vara för 

hög – den maximala gränsen, VIF=10, bör alltså inte användas. En lämplig gräns borde vara ett 

VIF-värde på 5,0, vilket motsvarar ett tolerance-värde på 0,2 och att standardfelet ökar med drygt 

2,2 gånger mer än om multikollinearitet inte funnits [4, s. 204].  

 

2.1.5 Hantering av saknade värden 

Under rubriken 1.4.2 Saknade värden finns en sammanställning över värden som saknas i 

datamaterialet. Då värden för den beroende variabeln saknas har observationen exkluderats från 

analysen. Ett sätt att hantera saknade värden är att ta bort de variabler där värden saknas. Det 

finns dock en risk för att då förlora en variabel med mycket information – och om det inte finns 

någon annan variabel vilken bär på liknande information eller är högt korrelerad med aktuell 

variabel bör den inte exkluderas utan att informationsförlusten vägs in [4, s. 48]. Då flertalet av de 

förklarande variablerna har en låg andel saknade värden kommer de inte att tas bort helt. Istället 

kommer de saknade värdena ersättas med hjälp av imputation. Undantaget variabeln Mjältstorlek, 
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vilken hade ett högt antal saknade värden (se rubrik 1.4.2 Saknade värden). Eftersom andelen 

saknade värden uppgår till 60% kommer variabeln inte inkluderas i analysen, trots eventuell 

informationsförlust. När en variabel exkluderas bör det finnas någon variabel som är högt 

korrelerad med den [4, s. 48]. I tabellen nedan visas korrelationen mellan variabeln Mjältstorlek 

och andra förklarande variabler som inkluderas i den slutgiltiga analysen. Eftersom relativt tydlig 

korrelation finns mellan den och variablerna Hemoglobin och Vita blodkroppar (transformerad 

form) kan den exkluderas ur analysen utan någon större förlust av information. 

 

Tabell 2.1 – Spearmans korrelation mellan Mjältstorlek och övriga förklarande variabler  

Variabel Korrelerad med Mjälts tor l ek  
Hemoglobin – 0,580 
Vita blodkroppar (transformerad) 0,504 
Sokal 0,478 
Behandling (Imatinib 800mg/dag) 0,359 
Behandling (Dasatinib 100mg/dag) – 0,004 
Behandling (Imatinib + Interferon) – 0,122 
MMR 3 månader – 0,178 
Kön – 0,122 

  
För förklarande variabler med saknade värden användes i analysen med logistisk regression 

enskilda imputationer [6, s. 16]. Dessa estimerades med hjälp av funktionen ”transcan” i 

statistikprogrammet R. Utifrån variabelns median, eller typvärde för kategorivariabler, skattar 

programmet ett nytt värde för det saknade. Därefter skapas en multipel regression för alla 

variabler med saknade värden med det saknade värdet som beroende variabel. Utifrån detta 

beräknas sedan ett betingat väntevärde (ord för medelvärde inom sannolikhetslära) för varje 

saknat värde. Varje skattat värde tilldelas därefter en slumpmässig residual [6, s. 16]. 

 

När imputationsmetod ska väljas bör först en analys genomföras av vilken karaktär vad gäller 

slumpmässigheten de saknade värdena har. Det finns två nivåer av slumpmässighet för saknade 

värden – Missing At Random (MAR) och Missing Completely At Random (MCAR). Om de 

saknade värdena inte beror på den variabel där de saknas (X), men beror på en annan variabel (Y) 

kategoriseras de som MAR. Saknade värden som varken beror på variabeln från vilka de saknas 

(X) eller på någon annan variabel (Y) är MCAR [4, s. 47-49].  

 

Av de 150 observationerna som ingår i analysen är det endast en av dem som har mer än ett 

saknat värde. Den observationen saknar värde på variablerna Basofil och Eoinofil, vilket är två 

typer av vita blodkroppar. Av de observationer som saknade värde för den beroende variabeln 
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var det ett flertal som även saknade värde på ett antal andra variabler. De saknade värdena tycks i 

datasetet inte bero på variabeln i sig, då det inte handlar om känslig information för patienten att 

uppge och de verkar heller inte bero på någon annan variabel, då observationer i det slutgiltiga 

stickprovet bara saknar värden för en enskild variabel. Värdena som saknas skulle, utifrån denna 

information, kategoriseras som MCAR. Dock kan ett samband mellan ett saknat värde på MMR 

12 månader och övriga variabler inte uteslutas, även om dessa observationer inte är med i det 

reducerade datamaterialet. Om ett sådant samband kan ha påverkat det reducerade datamaterialet 

är omöjligt att avgöra, men det är inget som är synligt i fördelningen av saknade värden. Att 

avgöra vilken karaktär av slumpmässighet de saknade värdena har är i detta fall inte nödvändigt 

då alla variabler har mindre än 10% saknade värden. När andelen saknade värden är så pass låg 

kan nästan alla olika imputationsmetoder med fördel kan användas [4, s. 56]. 

 

Om de imputationsvärden som använts i den logistiska regressionen hade funnits tillgängliga 

hade det optimala varit att använda dessa för goda förutsättningar till en jämförelse mellan 

teknikerna. Slumpmässigheten i dessa skattningar gör att det är omöjligt att genom upprepning av 

aktuell imputationsmetod få likadana skattningar. Dock kan, genom att använda en liknande 

metod, förutsättningarna för jämförelse förbättras, vilket är värdefullt för uppsatsens slutresultat. 

 

För att imputera värden används därför en metod som är snarlik den som användes i den 

logistiska regressionen. Statistikprogrammet som användes i den tidigare uppsatsen, och används 

till all analys av datamaterialet i denna uppsats, är SAS och funktionen för aktuell 

imputationsmetod proc mi. Den modell som används för att ta fram de imputerade värdena är, 

för kontinuerliga variabler, regression med betingat väntevärde (fcs regpmm) och för 

kategorivariabler, en diskriminantanalys (fcs discrim). Variabler som är aktuella för analysen 

används i modellerna som skattar de imputerade värdena. Vid skattning med hjälp av regpmm-

metoden imputeras ett värde slumpmässigt från en uppsättning av observerade värden vars 

skattade värden är närmast det skattade värdet, som regressionsmodellen simulerat, för det 

saknade värdet. Denna metod är lik regression (fcs reg), men regression har ett antagande om 

att variablerna som används för att skatta det saknade värdet ska vara multivariat 

normalfördelade. De kontinuerliga variablerna som skattar dessa är normalfördelade, men inte 

multivariat normalfördelade och då det är ett antagande som bör hålla för att regressionsmetoden 

ska användas kan denna regression med betingat väntevärde (regression with predictive mean 

matching method) användas istället [12, 13]. 
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De variabler för vilka imputation används är Hemoglobin och MMR 3 månader, då dessa är de 

variabler med saknade värden som inkluderas i den slutgiltiga analysen (se rubrik 1.4.2 Saknade 

värden).  

 

2.1.6 Transformeringar av variabler 

För att antagandet om multivariat normalfördelning ska hålla (se rubrik 2.1.2 Antaganden för 

diskriminantanalys) behöver de kontinuerliga variablerna, vilka inte är normalfördelade från början, 

transformeras. Variabeln Vita blodkroppar tranformeras genom att ta roten ur alla 

observationsvärden för ursprungsvariabeln ( Vita blodkroppar ). Variabeln Sokal score är den 

numeriska variabeln bakom den kategoriska variabeln Sokal. Då den går att få normalfördelad 

genom transformering används den i modellen vid imputation av saknade värden (se rubrik 2.1.5 

Hantering av saknade värden) – detta för att de numeriska värdena bidrar med mer information till 

imputeringen.  

 
Tabell 2.2 – Transformeringar av kontinuerliga variabler för att uppnå normalfördelning 

Transformerad variabel Transformering 
 
Vita blodkroppar 
 

 
𝑉𝑖𝑡𝑎 𝑏𝑙𝑜𝑑𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟 

 
Sokal score 

−1
𝑆𝑜𝑘𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

 

 
 
Trots att variabeln Sokal score är normalfördelad bidrar den till en tydligare avvikelse från en 

multivariat normalfördelning vid undersökning av det första antagandet för diskriminantanalysen 

(se rubrik 3.1.1 Första antagandet). För att undvika för stora avvikelser från detta antagande 

används istället den kategoriska variabeln Sokal i den slutgiltiga modellen. Då den transformerade 

variabeln åsyftas i uppsatsen hädanefter kommer till variabelnamnet tillfogas en asterisk (*) – ex. 

Vita blodkroppar*. 

 

2.1.7 Formulering av modell  

Då variabler som ska inkluderas i analysen väljs ut bör de variabler där skillnader i medelvärde 

kan identifieras användas i analysen. Därför jämförs samtliga variablers medelvärde mellan dessa 

grupper. De variabler som sedan inkluderas i analysen är de som bidrar till att identifiera 

skillnader mellan grupperna, snarare än att undersöka korrelationen [4, s. 342-343]. Variablernas 

medelvärde inom respektive grupp samt avståndet grupperna emellan presenteras i tabell nedan.  
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Tabell 2.3 – Sammanställning över gruppmedelvärden för kontinuerliga variabler 

Variabel Medelvärde grupp 0 Medelvärde grupp 1 Differens 
Ålder 50,74 51,43 0,69 
Mjältstorlek 4,40 2,13 2,27 
Hemoglobin 111,34 122,84 11,5 
Blodplättar 526,98 591,68 64,7 
Vita blodkroppar 130,06 88,23 41,83 
Eosinofil 2,24 2,10 0,14 
Basofil 2,81 3,03 0,22 

 

Eosinofiler och Basofiler är båda typer av vita blodkroppar. Dessa båda variabler skiljer sig inte 

nämnvärt mellan de båda grupperna och då informationen om dem även förklaras delvis av 

variabeln Vita blodkroppar går inte särskilt mycket information förlorad om de inte används. 

Därför kommer de inte att inkluderas i modellen. Inte heller variabeln Ålder visar på någon större 

skillnad mellan grupperna och kommer troligen inte bidra i särskilt stor utsträckning för att 

särskilja dem. 

 

Det är inte intressant att jämföra kategorivariablernas medelvärden för att avgöra huruvida de bör 

inkluderas i modellen eller inte. Ett lämpligt jämförande mått skulle kunna vara typvärde, men då 

ett par variabler enbart har två kategorier finns en risk för att eventuella skillnader mellan 

grupperna inte framkommer. Nedan redovisas istället fördelningen över de olika kategorierna 

inom respektive grupp.  

 
Tabell 2.4 – Sammanställning över kategorifördelning inom respektive grupp 

Variabel Kategorier Fördelning grupp 0 Fördelning grupp 1 
Behandling Imatinib 400 mg/dag  

Imatinib 800 mg/dag  
Dasatinib 100 mg/dag  
Imatinib + Interferon 

42 (67,7%) 
10 (16,1%) 
4 (6,5%) 
6 (9,7%) 

28 (31,8%) 
13 (14,8%) 
16 (18,2%) 
31 (35,2%) 

Sokal Låg 
Intermediär 

Hög 

17 (27,4%) 
21 (33,9%) 
24 (38,7%) 

36 (40,9%) 
28 (31,8%) 
24 (27,3%) 

Kön Kvinna 
Man 

25 (40,3%) 
37 (59,7%) 

47 (53,4%) 
41 (46,6%) 

MMR 3 månader Ja 
Nej 

2 (3,2%) 
60 (96,8%) 

19 (21,6%) 
69 (78,4%) 

 
För samtliga kategoriska variabler finns det tydliga skillnader vad gäller fördelning inom de olika 

grupperna. Därför kan troligen också alla tillföra viktig information till diskriminantfunktionen 

och därmed skilja grupperna åt. Både MMR 3 månader och Kön, vilket är en dummyvariabel kodad 
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1 för kvinna och 0 för man, har i en tidigare studie visats viktiga faktorer i analys av sjukdomen 

[2].  

 

En förklarande variabel bör inte enbart visa på en skillnad mellan grupperna, utan bör också 

förklara något av den beroende variabeln. Nedan en tabell över variablernas korrelation med den 

beroende variabeln, MMR 12 månader. 

 
Tabell 2.5 – Spearmans korrelation mellan MMR 12 månader och övriga variabler 

Variabel Korrelation med MMR 12 månader 
Ålder 0,000 
Hemoglobin 0,278 
Blodplättar 0,059 
Vita blodkroppar* – 0,199 
Eosinofil – 0,067 
Basofil 0,057 
Behandling (Imatinib 800 mg/dag) – 0,019 
Behandling (Dasatinib 100 mg/dag) 0,170 
Behandling (Imatinib + Interferon) 0,292 
Sokal – 0,150 
Kön 0,129 
MMR 3 månader 0,286 

 
De variabler med anmärkningsvärt låg korrelation med den beroende variabeln MMR 12 månader 

är markerade i tabellen ovan (Tabell 2.5). Dessa variabler är Ålder, Blodplättar, Eosinofil, Basofil och 

den första dummyvariabeln för Behandling (Imatinib 800 mg/dag). För variabeln Blodplättar är 

skillnad i medelvärde mellan grupperna tydlig, men korrelationen med den beroende variabeln är 

anmärkningsvärt låg. Då ingen lämplig transformation hittats för att få variabeln att bli 

normalfördelad, analysens första antaganden (se rubrik 2.1.2 Antaganden för diskriminantanalys), 

inkluderas den inte i analysen. Vad gäller variabeln Behandling (Imatinib 800 mg/dag) måste de två 

andra dummyvariablerna för Behandling vägas in. Dessa är båda betydligt högre korrelerade med 

MMR12 månader och därför bör dummyvariablerna för Behandling inkluderas i studien. För 

variablerna Ålder, Eosinofil och Basofil är den låga korrelationen med den beroende variabeln ett 

ytterligare argument för att inte inkludera dem i analysen.  

 

Eftersom diskriminantanalys är känslig för multikollinearitet bör variablernas VIF-värden samt 

korrelation kontrolleras. Då det bland de förklarande variablerna både finns kategoriska och 

kontinuerliga undersöks inledningsvis Spearmans rangkorrelation för samtliga förklarande 

variabler. De variabler med en korrelation över 0,5 redovisas i Tabell 2.6 nedan – det är endast 

intressant med höga korrelationer i syfte att urskilja eventuell multikollinearitet. För kontinuerliga 
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variabler beräknas även Pearsons korrelation och i Tabell 2.7 redovisas variabler med korrelation 

över 0,5. 

 

Tabell 2.6 – Spearmans korrelation mellan förklarande variabler 

 

Sokal  Behandling (I800) Hemoglobin Vita blodkroppar* 
Sokal  1,0 

   Behandling (I800)1 0,532 1,0 
  Hemoglobin – 0,449 – 0,275 1,0 

 Vita blodkroppar* 0,149 0,180 – 0,511 1,0 

 
 

Tabell 2.7 – Pearsons korrelation mellan kontinuerliga förklarande variabler 

 

Hemoglobin Vita blodkroppar* 
Hemoglobin 1,0 

 Vita blodkroppar* – 0,544 1,0 

 

Behandling (Imatinib 800mg/dag) och Sokal (Hög) är förhållandevis starkt korrelerade, vilket är 

rimligt med tanke på att patienter i en hög riskgrupp ofta kan behandlas med högre dos. Bland de 

kontinuerliga variablerna är Vita blodkroppar* och Hemoglobin relativt starkt korrelerade med 

varandra. VIF-värden för variablerna Hemoglobin och Vita blodkroppar* bör även granskas. Höga 

korrelationer indikerar att det kan finnas problem med multikollinearitet, därför bör VIF-värden 

på variabler med hög korrelation kontrolleras.  

 
Tabell 2.8 – VIF-värden för förklarande variabler 

Variabel VIF-värde 
Ålder 1,610 
Hemoglobin 2,198 
Blodplättar 1,605 
Vita blodkroppar* 2,174 
Eosinofil 1,407 
Basofil 1,689 
Behandling (Imatinib 800mg/dag) 1,323 
Behandling (Dasatibin 100mg/dag) 1,410 
Behandling (Imatinib + Interferon) 1,625 
Sokal 3,245 
Kön  1,339 
MMR 3 månader 1,285 

 

																																																								
1	Variabeln Behandling (I800) är en förkortning av dummyvariabeln Behandling (Imatinib 800 mg/dag).	
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Den enda variabeln med ett anmärkningsvärt VIF-värde är Sokal, men värdet hamnar under det 

valda gränsvärdet 5 (se rubrik 2.1.4 Multikollinearitet). Varken Vita blodkroppar* eller Hemoglobin har 

tillräckligt höga VIF-värde för att exkludera dem ur analysen. 

 

De variabler som inkluderas i linjärfunktionen då de förklarar skillnaden mellan de som visat 

eftersökt respons på variabeln MMR 12 månader och de som inte gjort det är följande. 

 

• Hemoglobin 

• Vita blodkroppar* 

• Behandling 

• Sokal 

• Kön 

• MMR 3 månader 

 

2.2 Logistisk regression 

Logistisk regression används då den beroende variabeln är kategorisk. I denna uppsats är den 

beroende variabeln binär – den kan anta värdet 0 eller 1. Om antagandena för diskriminantanalys 

inte håller används ofta logistisk regression istället. Logistisk regression har inte antaganden på 

samma sätt som diskriminantanalysen, utan snarare rekommendationer. Därmed är även metoden 

mer robust än diskriminantanalys för avvikelser ifrån dessa [4, s. 413].  

 

För bästa förutsättningar om en god logistisk regression bör följande rekommendationer 

uppfyllas 

• Den totala stickprovsstorleken bör vara stor, gärna >400 observationer 

• Varje grupp (bestämd av den beroende variabelns kategorier) bör ha minst 10 

observationer per skattad parameter 

 

Anledningen till att den totala stickprovsstorleken bör vara stor är att maximum likelihood 

(MLE) används för att skatta parametrar. Då MLE kräver stora stickprov (eller normalfördelade 

variabler) behöver det totala stickprovet också vara stort [4, s. 415]. Att transformera variablerna 

för att få dem att bli normalfördelade kommer att leda till att de blir mycket svårtolkade – och är 

alltså ej att rekommendera. 
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En logistisk regression modelleras med hjälp av den naturliga logaritmen av oddset som en 

linjärfunktion av de förklarande, oberoende variablerna [4, s. 416]. Linjärfunktionen ställs upp 

enligt nedan. 

 

ln 𝑜𝑑𝑑𝑠 ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑋!,𝑋!,… ,𝑋! =  𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+  𝛽!𝑋! 

 

Den naturliga logaritmen av oddsen kallas ”logit” eller log-odds. Koefficienterna i 

linjärfunktionen tolkas som koefficienterna i linjär regression – en ökning i variabeln 𝑋! med en 

enhet ger en förändring i log-oddset med 𝛽!.Vad en förändring i log-odds egentligen innebär är 

svårt att tolka. Därför tolkas istället oddset, vilket är antilogaritmen av log-oddset [4, s. 422]. 

 

𝐿𝑜𝑔𝑖𝑡! = ln
𝑝!ä!"!"!"

1 − 𝑝!ä!"#$%#
=  𝛽! + 𝛽!𝑋! +⋯+  𝛽!𝑋!   

 

𝑂𝑑𝑑𝑠! =   
𝑝!ä!"#$%#

1 − 𝑝!ä!"#$%#
=  𝑒!!!!!!!!⋯! !!!!  

 

där 𝑝 = sannolikheten att en händelse inträffar 

 

Oddset kan förstås som sannolikheten att en händelse inträffar i förhållande till sannolikheten att 

den inte inträffar. Koefficienten för den exponentiella koefficienten kan förstås som storleken på 

förändringen i oddset. Den procentuella förändringen i oddset som variabeln 𝑋! orsakar beräknas 

enligt nedan [4, s. 423]. 

(𝑒𝛽1 − 1)  ∙ 100  

 

Ju högre oddset är desto större är sannolikheten att händelsen inträffar. Då sannolikheten att en 

händelse inträffar är lika stor som sannolikheten att den inte inträffar blir oddset 1. Värden på de 

exponentiella koefficienterna under 1 reflekterar en negativ förändring i oddset och värden över 1 

en positiv [4, s. 423]. Då den beroende variabeln är binär kan en ökning med en enhet i en 

förklarande variabel tolkas som den relativa förändringen i sannolikheten att händelsen inträffar. 

Precis som i diskriminantanalysen antar prediktionerna värden på antingen 0 eller 1 – 

observationerna kommer kategoriseras till en av grupperna.  
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Den modell som tagits fram i den jämförande uppsatsen är dels en preliminär, 

logit 𝑝 =  −4.419 + 1.001 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!"" + 1.648 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!"" 

                       +2.030 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!!"# + 1.017 ∙𝑀𝑀𝑅 3 𝑚å𝑛 + 0.032 ∙ 𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛 

 
men också en slutgiltig. 

logit 𝑝 =  0.278 + 1.587 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!"" + 2.455 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!"" 

                       +2.460 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!!"# + 1.231 ∙𝑀𝑀𝑅 3 𝑚å𝑛 + 0.267 ∙𝑀𝑗ä𝑙𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘! 

                    +6.3 ∙ 10! ∙  𝑀𝑗ä𝑙𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘! + 3.5 ∙ 10! ∙𝑀𝑗ä𝑙𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘! 

 

Då variablerna Mjältstorlek, Hemoglobin och Vita blodkroppar är relativt starkt korrelerade med 

varandra väljer uppsatsförfattaren att endast inkludera en av dessa variabler i den logistiska 

regressionen. Kontinuerliga variablers linjäritet testas, för att avgöra om variabeln ska inkluderas i 

modellen – eftersom en linjärekvation skapas i logistisk regression. Restricted cubic splines används 

då en kontinuerlig variabel inte är linjär – stickprovet delas då in i mindre stickprov och en viss 

kubisk transformering på variabeln utförs [6, s. 11-12]. Variabeln Hemoglobin inkluderas i den 

preliminära modellen för att den var den variabel av dessa som var tydligast signifikant (med lägst 

p-värde) och ansågs linjär [6, s. 18]. 

 

I den slutgiltiga modellen används istället variabeln Mjältstorlek då en icke-linjär relation till den 

beroende variabeln, MMR 12 månader, identifierats. Då den inte är linjär används en cubic splines-

transformering [6, s. 22]. Stickprovet delas in i fyra mindre stickprov och resulterar därför i tre 

transformerade Mjältstorlek-variabler. De båda modellerna skiljer sig dock inte märkbart 

resultatmässigt [6, s. 26]. 

 

2.3 Jämförelse av diskriminantanalys och logistisk regression 

Vid jämförelse av resultatet i diskriminantanalysen och den logistiska regressionen kommer fokus 

i denna uppsats främst vara klassificeringsresultatet. För en rättvis jämförelse bör därför samma 

mått på klassificeringsresultatet användas som vid den logistiska regressionen. Följande mått 

används 

 

• Hit ratio 

• Sensitivitet 

• Specificitet 

• ROC-kurvan 
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De tre senare måtten brukar vanligen användas tillsammans, då sensitivitet och specificiteten 

används för att ta fram ROC-kurvan. Det är idag vanligt att ROC-kurvan används inom medicinska 

studier för att skilja mellan sjuka och friska individer [3, s. 3093]. Sensitiviteten är sannolikheten att 

en individ blir korrekt klassificerad givet att den har MMR vid 12 månader (MMR 12 månader = 

1). Formel för beräkning nedan. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  Pr Korrekt klassificering MMR 12 mån

=  
Antal korrekt klassificerade MMR 12 mån

Antal observerade MMR 12 mån
 

 

För måttet specificitet beräknas sannolikheten att en individ är korrekt klassificerad givet att den 

inte har MMR vid 12 månader (MMR 12 månader = 0). Formel nedan. 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = Pr Korrekt klassificering Inte MMR 12 mån

=  
Antal korrekt klassificerade Inte MMR 12 mån

Antal observerade Inte MMR 12 mån
 

 

ROC-kurvan kan användas för att jämföra diskriminantanalys och logistisk regression då det 

handlar om en tvågruppsklassificering. Genom att plotta sensitiviteten (𝑞) mot 1 – specificiteten (𝑝) 

för alla möjliga tröskelvärden (c) tas ROC-kurvan fram [3, s. 3093]. AUC är arean under ROC-

kurvan och används främst till att jämföra skillnaden mellan två olika grupper. I denna analys 

förstås värdet på AUC som sannolikheten att en slumpmässigt vald individ vilken uppnått MMR 

vid 12 månader (tillhör grupp 1) har en högre skattad sannolikhet för klassificering MMR 12 

månader = 1 än en slumpmässigt vald individ som inte uppnått MMR 12 månader (tillhör grupp 0) 

[8]. 

 

AUC, arean under den plottade kurvan, kan anta ett värde mellan 0,5 och 1,0 [5, s. 174]. Ett 

värde på AUC nära 1,0 indikerar att diskriminantfunktionen har hög diagnostisk noggrannhet, 

god klassificering [3, s. 3094-3096].  

 

De två grupperna, grupp 0 och grupp 1 för variabeln MMR 12 månader, har kumulativ 

fördelningsfunktion F respektive G. Vid tröskelvärde c är 𝑞 = 1 – F(c) och 𝑝 = 1 – G(c). ROC-

kurvan är en plot mellan (1 – G(c)) och (1 – F(c)), alltså 𝑝 och 𝑞, för alla möjliga värden på c, där 

𝑝 går mellan 0 och 1, och 

𝑞 = 1 − 𝐹 𝐺!! 1 − 𝑝  
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Med hjälp av parametriska eller icke-parametriska metoder kan AUC estimeras. I denna analys 

kommer en funktion i programmet SAS användas för att ta fram ROC-kurvan och AUC. 

Funktionen som används är proc logistic och metoden för att ta fram AUC är då icke-

parametrisk. Nackdelen med den icke-parametriska metoden är att det skattade AUC-värdet kan 

bli för underestimerat, för litet [8]. Då denna metod använts i uppsatsen med den logistiska 

regressionen bör samma metod användas för rättvis jämförelse.  

 

Hit ratio är ett mått på hur väl modellen klassificerar observationerna. Detta kan jämföras med 

hur väl slumpen skulle klassificera observationerna [4, s. 361]. För att beräkna hur slumpen skulle 

klassificera kan olika typer av mått användas. Det som används i denna uppsats är 

proportionerligt slumpmässigt kriterium. Detta mått används främst om grupperna är av olika 

storlek. Vanligtvis används metoden ”maximum chance criterion” för att maximera antalet 

korrekt klassificerade observationer, vilket är ett av huvudmålen i denna analys. 

Gruppfördelningen är ungefär 40% och 60%, och även om skillnaden inte är särskilt stor kan 

proportionerna med fördel vägas in.  Formeln för valt kriterium nedan [4, s. 365-366]. 

 

𝐶!"# = 𝑝! +  1 − 𝑝 ! 

 

där 

𝑝 = proportion för individer i grupp A 

1 − 𝑝 = proportion för individer i grupp B 

 

Resultatet av ovanstående ekvation jämförs med den procentuella hit ratio modellen genererat. 

Utifrån denna jämförelse kan det sedan avgöras hur bra modellen är på att klassificera 

observationer. Detta applicerat på aktuell modell innebär att 

𝑝 = 88 150 ≈ 0.587  

1 − 𝑝 =  62 150 ≈ 0.413 

 

Detta ger att 

𝐶!"# =  0.587! + 0.413! ≈ 0.515 

 

Enligt beräkning genom proportionerligt slumpmässigt kriterium är chansen att modellen 

klassificerar korrekt av en slump 51,5%. För att avgöra om en hit ratio för modellen är bra kan ett 

annat kriterium användas – en modell som klassificerar minst 25% bättre än vad den skulle  
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klassificera slumpmässigt kan anses för bra [4, s. 73, 367]. I detta fall innebär det 1.25 ∙ 51.5 ≈ 

64.38%. Om modellen klassificerar 64.38% korrekt räknas det som ett gott resultat. För resultat 

se rubrik 3.2.2 Klassificering. 
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3. Resultat  

3.1 Kontroll av antaganden  

Nedan redovisas en kontroll av antaganden, vilka återfinns under rubrik 2.1.2 Antagaden för 

diskriminantanalys, som bör uppfyllas vid användning av diskriminantanalys.  

 

3.1.1 Första antagandet 

För att avgöra om det första antagandet håller testas först om varje variabel enskilt är 

normalfördelad. Utifrån den fördelning variablerna tycks följa har variablerna Vita blodkroppar och 

Sokal score transformerats för att bli normalfördelade (se rubrik 2.1.6 Transformering av variabler). Då 

endast de kontinuerliga variablerna kan vara normalfördelade är det också bara de som testas i 

detta antagande.  Hypoteserna formuleras enligt nedan, där X är den aktuella variabel för vilken 

testet utförs. 

H!:𝑋 ∼ 𝑁(𝜇,𝜎!) 

H!:𝑋 ä𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑 

 

P-värden för de univariata Shaprio-Wilks-testen för de variabler som behöver vara 

normalfördelade är samlade i Tabell 3.1 nedan. Den kontinuerliga variabeln Sokal score kommer 

inte att användas i sin kontinuerliga form i diskriminantanalysen (se rubrik 2.1.6 Transformeringar av 

variabler), utan den motsvariga kategorivariabeln Sokal. Dock används den transformerade 

versionen av Sokal score vid imputeringar av saknade värden och då ett antagande där är att 

variablerna ska vara normalfördelade behöver det univariata testet även utföras på denna variabel. 

 

Tabell 3.1 – P-värde för hypotestest för univariat normalfördelning 

Variabel Grupp 0 Grupp 1 
Hemoglobin 0,226 0,185 
Vita blodkroppar* 0,322 0,207 
Sokal score* 0,313 0,149 

 

Samtliga variabler har icke-signifikanta p-värden i båda grupperna vid test av univariat 

normalfördelning. Den valda signifikansnivån är 5%. Detta för att en längre signifikansnivå skulle 

innebära att variabler som inte är normalfördelade skulle konstateras vara det och med en högre 

signifikansnivå riskerar variabler som är normalfördelade att inte kategoriseras som det [4, a. 464]. 

Just i dessa test är p-värdena så pass höga att signifikansnivån inte är avgörande. Variabeln 
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Hemoglobin behöver ej transformeras för att bli normalfördelad, till skillnad från Vita blodkroppar 

och Sokal score. Hur dessa variabler transformerats redovisades under rubrik 2.1.6. 

Normalitetsplottarna har även granskats, men då resultatet i plottarna också de visar på 

normalfördelade variabler är det ej nödvändigt att åskådliggöra dem här. 

 

I det multivariata testet undersöks alltså om de båda kontinuerliga variabler som ingår i analysen 

tillsammans är normalfördelade. Hypoteserna ställs upp som de ovan, men inkluderar alltså båda 

variablerna i nollhypotesen. Mothypotesen är att de tillsammans inte är normalfördelade.  

 

Tabell 3.2 – Resultat för hypotestest i multivariat normalfördelning 

P-värde för test Grupp 0 Grupp 1 
Skewness (Mardia) 0,003 0,075 
Kurtosis (Mardia) 0,273 0,349 
Totalt test (Henze Zirkler T) 0,077 0,076 

 

För de multivariata normalitetstesten används samma signifikansnivå som för de univariata 

normalitetstestet, 5%. I detta fall finns det inte ingen anledning att frångå standardnivån, vilken är 

fem procent. Inga värden är signifikanta för grupp 1, och någon indikation på att variablerna inte 

är multivariat normalfördelade finns inte. I grupp 0 är ett av de tre testen signifikanta, vilket 

antyder att variablerna inte är multivariat normalfördelade. I multnormplotten för grupp 0 (Figur 

3.1) nedan syns att avvikelserna från multivariat normalfördelning är relativt små. Då 

diskriminantanalys är robust för avvikelser från detta antagande bör det inte bli ett problem i 

analysen. De kontinuerliga variablerna kan anses vara multivariat normalfördelade för grupp 1 – 

se Figur 3.2 för jämförelse. 
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Figur 3.1 – Multinormalitetsplott för grupp 0 
 
 

 
Figur 3.2 – Multinormalitetsplott för grupp 1 
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3.1.1 Andra antagandet 

Det andra antagandet är att kovariansmatriserna inom grupperna är lika i de olika grupperna. 

Detta testas med hjälp av Box’s M-test. Σ! = kovariansmatris, det vill säga varianser och 

kovarianser mellan alla förklarande variabler inom grupp i (i=1,2). Hypoteserna som testas nedan. 

𝐻!: Σ! = Σ! 

𝐻!: Σ! ≠ Σ! 

 

Tabell 3.3 – P-värde för test av lika kovariansmatriser i de olika grupperna 

Test P-värde 
Box’s M-test  < 0,0001 

 

Signifikansnivån för detta test sätts till 1% för att öka sannolikheten att förkasta nollhypotesen 

om en skillnad verkligen finns mellan gruppernas kovariansmatriser. Detta alltså för att minska 

risken att förkasta en sann nollhypotes. Då detta är ett antagande som gärna bör hålla sätts 

signifikansnivån till 1% trots att testets styrka minskar [4, s. 355]. P-värdet är <0.0001 (se Tabell 

3.3) och därför förkastas nollhypotesen om lika kovariansmatriser inom grupperna. 

Diskriminantanalys är robust och klarar av avvikelser från normalitetskravet, men 

kovariansmatriserna kan påverka desto mer. Till följd av resultatet ovan bör därför inte den 

poolade variansen användas vid analysen.  

 

3.2 Diskriminantanalysen 

3.2.1 Skillnad mellan grupper 

Med hjälp av diskriminantanalys kan skillnader mellan de olika grupperna identifieras. För att 

undersöka hur väl grupperna, med hjälp av diskriminantfunktionerna, skiljer sig åt kan ett 

hypotestest utföras, Wilk’s lambda-test. Hypoteserna som testas är följande. 

𝐻!: 𝛍! =  𝛍!          där 𝛍! =  
𝜇!!
…
𝜇!"

 

𝐻!: 𝛍! ≠  𝛍!  

 

där 𝛍! är en vektor för alla n variablers medelvärden för de i olika grupperna. I denna analys är 

antalet grupper två.  
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Tabell 3.4 – P-värde för test av skillnader i medelvärde mellan grupperna 

Test P-värde 
Wilk’s lambda-test  < 0,0001 

 

P-värdet för detta test är <0.0001 (se Tabell 3.4), vilket gör att nollhypotesen förkastas på 5% 

signifikansnivå. Signifikansnivån för detta test är bestämd till 5%, då det inte finns någon 

anledning att frångå standardsignifikansnivån. Testresultatet visar att det finns en signifikant 

skillnad vad gäller variablernas medelvärde beroende på om en patient tillhör gruppen som 

uppnått MMR vid 12 månader eller inte, vilket betyder att de valda variablerna har en signifikant 

påverkan på diskriminering mellan responsgrupperna.  

 

3.2.2 Klassificering 

Att de diskriminantfunktioner som konstruerats effektivt skiljer de båda grupperna åt kan 

konstateras (se rubrik 3.2.1). Vidare bör undersökas hur väl modellen klassificerar observationer. 

Om den klassificerar rätt i 51,5% av fallen kan den anses vara lika bra som slumpen på att 

klassificera observationer, enligt proportionerligt beräknad ”hit ratio”. För att kunna kalla 

modellen bra bör den klassificera korrekt vid åtminstone 64,38% av fallen. Hur dessa gränser 

togs fram redovisas under rubrik 2.3. Klassificeringsresultatet återfinns i tabell nedan (relativa tal 

inom parentes). 

 

Tabell 3.5 – Klassificering av observationer 

Observationer Klassificering MMR122  

MMR12 0 1 Totalt 
0 54 

(87,10%) 
8 

(12,90%) 
62 
(100%) 

1 34 
(39,77%) 

53 
(60,23%) 

88 
(100%) 

Totalt 89 
(59,33%) 

61 
(40,67%) 

150 
(100%) 

 
 

De korrekt klassificerade observationerna är kursiva i Tabell 3.5. För MMR 12 månader grupp 0 

blir 54 observationer korrekt klassificerade, 87,10% av de observationer som tillhör gruppen 

klassificeras alltså även till den. 53 observationer klassificeras korrekt till MMR 12 månader grupp 

1, vilket motsvarar 60,32%. Gränsen för om klassificeringen kan räknas som god är, som nämnt 

																																																								
2	MMR12 är en förkortning av den beroende variabeln MMR 12 månader	
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ovan, om den är över 64.38% (se beräkning av hit ratio under rubrik 3.2 Jämförelse av 

diskriminantanalys och logistisk regression). Grupp 0 klarar gränsen med övertygande marginal, medan 

grupp 1 är strax under den.  

 

Modellens totala träffsäkerhet vad gäller klassificeringar kan beräknas genom att ta 100 minus den 

procentuella mängden inkorrekt klassificerade observationer. I Tabell 3.6 nedan redovisas den 

inkorrekta klassificeringen av observationer med beräknad fördelning av gruppstorlek 

proportionellt efter stickprovet eller lika (50% i varje grupp).  

 

Proportioner för grupp 0: !"
!"#

 = 0,413 

Proportioner för grupp 1: !!
!"#

 = 0,587 

 
 
Tabell 3.6 – Inkorrekt klassificering av observationer 

Beräknat med       Inkorrekt klassificering   
fördelning 0 1 Totalt 

0,5/0,5  12,90 ∙ 0,5  39,77 ∙ 0,5 26,34% 

Proportionerlig 12,90 ∙ 0,413 39,77 ∙ 0,587 28,67% 

 

Hur väl modellen klassificerar totalt beräknat på de två olika sätten: 

100 – 26,34 = 73,66% 

100 – 28,67 = 71,33% 

 

Modellen klassificerar korrekt drygt 70% av gångerna oavsett vilken beräkningsmetod som 

används. Då modellen totalt sett har en tillräckligt hög hit ratio, över 64.38%, kan den anses bra på 

att klassificera observationer.  

 

3.2.3 Diskriminantladdning 

Laddningen kan förstås som den varians den förklarande variabeln delar med den 

diskriminerande faktorn, den beroende variabeln. Storleken på en laddning visar hur starkt 

korrelerad den aktuella variabeln är med den diskriminerande faktorn, och därmed också hur 

mycket inflytande den har. För att ta fram laddningarna används den poolade kovariansen, och då 

kovariansmatriserna i denna analys inte kunde anses vara lika har i denna analys gruppernas 
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enskilda kovariansmatriser använts. Då fokus i uppsatsen ligger på klassificeringsresultatet är 

laddningarna inte av intresse och lämnas härmed därhän. 

 

3.3 Jämförelse mellan diskriminantanalys och logistisk regression 

Vid modellering av diskriminantanalys och logistisk regression används olika tekniker för att välja 

ut variablerna. I diskriminantanalys används de variabler som särskiljer grupperna. Därför 

granskas skillnad i medelvärde och fördelning av kategorier mellan grupperna. Om en variabel är 

högt korrelerad med en annan eller har ett högt VIF-värde kan den uteslutas då metoden är 

känslig för multikollinearitet.  

 

I uppsatsen med den logistiska regressionen väljs variabler ut främst genom att undersöka om de 

är signifikanta i modellen. Detta med hjälp av likelihood ratio statistics [6, s. 13]. I valet av 

variabler har även linjäriteten hos de kontinuerliga förklarande variablerna undersökts och 

hanterats då det varit nödvändigt med hjälp av restricted cubic splines, där stickprovet delas i mindre 

stickprov och en viss typ av kubisk transformering på variabeln utförs [6, s.11-12]. Korrelation 

mellan variablerna har även undersökts för att undvika multikollinearitet. På grund av att 

variablerna Mjältstorlek, Vita blodkroppar och Hemoglobin är relativt högt korrelerade väljs bara en av 

dem ut för att inkluderas i modellen [6, s. 17-18]. 

 

Tabell 3.7 – Variabler som inkluderas i respektive analysmetod 

Variabel Diskriminantanalys Logistisk regression 
Hemoglobin X X 
Vita blodkroppar* X 

 Mjältstorlek* 
 

X 
Behandling X X 
Sokal X 

 MMR 3 månader X X 
Kön X 

 *Användning av variabel i transformerad form 
 

I uppsatsen om den logistiska regressionen tas två regressioner fram, en preliminär och en 

slutgiltig. I tabell 3.7 i kolumnen ”Logistisk regression” redovisas samtliga variabler som använts i 

dessa båda modeller. Den preliminära nedan.  

 

logit 𝑝 =  −4.419 + 1.001 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!"" + 1.648 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!"" 

                       +2.030 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!!"# + 1.017 ∙𝑀𝑀𝑅 3 𝑚å𝑛 + 0.032 ∙ 𝐻𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛 
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Den slutgiltiga modellen har tre cubic splines-transformerade variabler för Mjältstorlek som 

förväntas beskriva mer av variationen i den beroende variabeln än variabeln Hemoglobin, vilken är 

borttagen [6, s. 29]. Anledningen till att variabeln Mjältstorlek inte inkluderas i 

diskriminantanalysen är det höga antalet observationer med omätbara mjältstorlekar (se rubrik 

2.1.5 Hantering av saknade värden). 

 

Slutgiltig modell för den logistiska regressionen: 

logit 𝑝 =  0.278 + 1.587 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!"" + 2.455 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!"" 

                       +2.460 ∙ 𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙!"!!"# + 1.231 ∙𝑀𝑀𝑅 3 𝑚å𝑛 + 0.267 ∙𝑀𝑗ä𝑙𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘! 

                    +6.3 ∙ 10! ∙  𝑀𝑗ä𝑙𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘! + 3.5 ∙ 10! ∙𝑀𝑗ä𝑙𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘! 

 

För den preliminära modellen har jämförelsemåtten sensitivitet, specificiteten, AUC-värdet och ROC-

kurvan beräknats och tagits fram. Inga nya värden presenteras för den slutgiltiga modellen, men 

de uppges vara nära resultatet i den preliminära modellen [6, s. 29]. Om resultatet för den 

slutgiltiga modellen varit bättre än den preliminära finns det anledning att tro att det borde ha 

angetts i uppsatsen – AUC-värdet för den preliminära modellen låg nämligen precis under 

gränsen till att få kategoriseras som excellent diskriminering (se Tabell 3.8). Jämförelsen med de 

redovisade resultaten för den logistiska regressionens klassificeringmått bör därför kunna utföras 

– värdena för den slutgiltiga modellen kan förväntas vara lika bra som den preliminära eller lägre. 

Jämförelsemåtten sensitivitet och specificitet beräknas nedan för diskriminantanalysen. 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =  Pr Korrekt klassificering MMR 12 mån =  
53
88

= 0,602 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = Pr Korrekt klassificering Inte MMR 12 mån =  
54
62

= 0,871 

 

 

I Tabell 3.8 återges jämförelsemåtten sensitivitet, specificitet och AUC för de båda metoderna. Den 

logistiska regressionen är bättre på att klassificera de i grupp 1, de som uppnått MMR efter 12 

månader, och diskriminantanalysen är bättre på att klassificera grupp 0, de som inte uppnått 

MMR efter 12 månader. Hur välanpassad modellen är kan egentligen inte utläsas utifrån resultatet 

i en specificitet/sensitivitets-tabell, då resultatet beror på de skattade sannolikheterna i stickprovet [5, 

s. 171]. Däremot kan en jämförelse mellan de båda metoderna användas då de är utförda på 

samma datamaterial. 
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Tabell 3.8 – Jämförelsemått för diskriminantanalysen och den logistiska regressionen 

Analysmetod Sensitivitet Specificitet AUC 
Diskriminantanalys 0,602 0,871 0,804 
Logistisk regression 0,807 0,649 0,789 
 

ROC-kurvor för respektive metod nedan (Figur 3.3 och Figur 3.4). 

 

       
Figur 3.3 – ROC-kurva för diskriminantanalysen         Figur 3.4 – ROC-kurva för logistiska regressionen          
 
 

Istället för att enbart jämföra värden på sensitivitet och specificiteten kan ROC-kurvan och arean under 

kurvan granskas, vilket är ett bättre jämförelsemått [5, s. 173-174]. Arean under kurvan (AUC) 

för diskriminantanalysen är 0,804, vilket gör att den kan konstateras ha excellent diskrimination. 

Då den rekommenderade gränsen går vid 0,8 kan logistisk regression inte konstateras ha mer än 

acceptabel diskrimination i jämförelse [5, s. 177]. Trots att skillnaden mellan metodernas AUC-

värden är marginell kategoriseras de ändå olika och diskriminantanalysens kan konstateras vara 

utmärkt på att diskriminera mellan grupperna. 

 

Genom måtten för sensitivitet och specificitet för den logistiska regressionen kan andelen inkorrekt 

klassificerade observationer beräknas (genom att ta 1 minus aktuellt mått). Med hjälp av dessa 

värden kan en hit ratio tas fram. I Tabell 3.9 redovisas fördelningen av inkorrekt klassificerade 

observationer för den logistiska regressionen. Gruppandelar beräknades under rubrik 3.2.2 

Klassificering. 
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Tabell 3.9 – Inkorrekt klassificering av observationer för logistisk regression 

Beräknat med       Inkorrekt klassificering   
fördelning 0 1 Totalt 

0.5/0.5  35,1 ∙ 0,5  19,3 ∙ 0,5 27,2% 

Proportionerlig 35,1 ∙ 0,413 19,3 ∙ 0,587 25,83% 

 

Hur väl modellen klassificerar totalt beräknat på de två olika sätten: 

100 – 27,2 = 72,80% 

100 – 25,83 = 74,17% 

 

Den logistiska regressionen klassificerar rätt vid över 70% av gångerna, oavsett beräkningsmetod. 

Då modellen har en hit ratio över 64,38% (se beräkning av gräns under rubrik 2.3) kan den 

konstateras vara bra på att klassificera observationer.  

 

Hit ratio kan även granskas för de enskilda grupperna. Den logistiska regressionen kan konstateras 

ha god hit ratio för både grupp 0 (specificiteten) och grupp 1 (sensitiviteten), då dessa värden 

överskrider gränsen på 64,38% – om än knappt för specificiteten (se Tabell 3.8). Detta till skillnad 

från diskriminantanalysen som endast kan konstateras ha god hit ratio för grupp 0 (se Tabell 3.8). 

 

Tabell 3.10 – Hit ratio för respektive analysmetod 

Beräknat med Metod 
fördelning Diskriminantanalys Logistisk regression 

0.5/0.5  73,66%  72,80% 

Proportionerlig 71,33% 74,17% 

 

Beräkningsmetod för hit ratio avgör vilken metod som kan anses vara bättre på att klassificera 

observationer – den logistiska regressionen är bättre då hit ratio beräknas med proportionerlig 

fördelning och diskriminantanalysen är bättre då måttet beräknas med lika fördelning. Den ena 

eller andra metoden kan därmed inte konstateras vara bättre på att klassificera observationer 

baserat på hit ratio. 
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4. Slutsats 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Målet med denna uppsats var att undersöka möjligheterna till att utföra en diskriminantanalys, 

utföra den samt jämföra klassificeringsresultatet med en logistisk regression som tagits fram på 

samma datamaterial. Den beroende variabeln, huruvida en patient som lider av kronisk myeloisk 

leukemi visar eftersökt respons, MMR, efter 12 månader eller inte, avgör gruppindelningen. För 

att en diskriminantanalys ska kunna utföras bör antaganden för metoden uppfyllas. Det första 

antagandet om multivariat normalfördelning inom respektive grupp uppfylls för den ena gruppen, 

men inte för den andra. Då avvikelserna från multivariat normalfördelning för den andra gruppen 

är liten och diskriminantanalys är robust för avvikelser från detta antagande hindrar detta inte 

vidare analys. Det andra antagandet om lika kovariansmatriser inom grupperna håller dock inte. 

På grund av att detta antagande inte håller används enskilda kovariansmatriser vid estimering av 

diskriminantfunktionerna. En omfattande jämförelse med den logistiska regressionen kan därför 

inte göras då några diskriminantladdningar som avslöjar variablernas betydelse för 

diskriminantfunktionen inte kan tas fram utan att använda en poolad kovariansmatris. En 

diskriminantanalys med enskilda kovariansmatriser för grupperna utförs och de variabler som 

används i analysen är både kontinuerliga och kategoriskiska. 

 

I respektive analys används delvis samma variabler, men i diskriminantanalysen inkluderas 

betydligt fler. Variabeln Mjältstorlek användes i den logistiska regressionen, men på grund av det 

höga antalet omätbara värden, vilka klassificeras som bortfall i denna uppsats, inkluderas den inte 

i diskriminantanalysen. 

 

Både diskriminantanalysen och den logistiska regressionen klassificerar korrekt i drygt 70% av 

fallen. De båda modellerna klassificerar något olika – den logistiska regressionen är bättre på att 

klassificera individer som visat eftersökt respons, MMR, efter 12 månader, och 

diskriminantanalysen är något bättre på att klassificera individer som inte visat eftersökt respons, 

MMR, efter 12 månader. Skillnaden mellan de båda metoderna vad gäller det totala 

klassificeringsresultatet avgörs, baserat på resultatet i beräkning av ROC-kurvan och AUC, till 

marginell fördel för diskriminantanalysen, som kan anses vara utmärkt på att diskriminera mellan 

responsgrupperna.  
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4.2 Diskussion 

Det finns många studier där diskriminantanalys och logistisk regression jämförts. Då antagandena 

för diskriminantanalys håller brukar metoden rekommenderas framför logistisk regression med 

motiveringen att den är mer effektiv, vilket i senare studier inte alltid visats stämma [9, s. 26]. 

Eftersom logistisk regression egentligen saknar direkta antaganden kan den metoden med fördel 

användas då antaganden för diskriminantanalysen inte uppfylls. Dock finns studier som visar att 

diskriminantanalysen inte ger sämre resultatet då enskilda kovariansmatriser används, vid 

händelse att det andra antagandet, om lika kovariansmatriser i grupperna, inte håller – förutsatt 

att det första antagandet håller [9, s. 27]. 

 

Variablerna som inkluderas i analysen väljs inte ut beroende på huruvida antagandena för 

analysen uppfylls eller inte då de är inkluderade. Genom att testa olika kombinationer av variabler 

för kovariansmatrisantagandet blir det tydligt att vissa variabler bidrar till att skapa större varians 

inom respektive grupps kovariansmatris. Dessa variabler hade kunnat exkluderas, men inte utan 

att det fått konsekvenser för resultatet, då de bidrar till att diskriminera mellan grupperna, vilket i 

sin tur leder till att klassificeringen blir anmärkningsvärt sämre utan dessa variabler (analyser 

genomförda men ej inkluderade här). Två variabler som inkluderas i den slutgiltiga analysen, men 

som bidrar till skillnader vad gäller gruppernas kovariansmatriser är MMR 3 månader och 

dummyvariablerna för Behandling. Om dessa två variabler utesluts ur modellen visar hypotestestet 

för lika kovariansmatriser ett långt ifrån signifikant resultat (analyser genomförda men ej 

inkluderade här). Den modellen resulterar dock i lägre värden på sensitivitet, specificitet samt AUC.  

 

Av detta kan slutsatsen dras att viktig information går förlorad om modellen anpassas för mycket 

efter att antaganden bör uppfyllas, vilket leder till försämrad förmåga att klassificera 

observationer. En diskriminantanalys med fokus på uppfyllda antaganden hade varit märkbart 

sämre på att klassificera observationer än den logistiska regressionen. 

 

Målet med denna uppsats var att utföra en diskriminantanalys och jämföra 

klassificeringsresultatet med en logistisk regression. För att, om möjligt, få till en modell med 

bättre klassificering hade variablernas linjäritet kunnat undersökas och de med hög linjäritet 

inkluderas i högre grad – vilket var något som användes i den logistiska regressionen. Att 

transformera variabler som varken är linjära eller normalfördelade till att bli dessa båda är dock 

svårt – och då multivariat normalfördelning är ett antagande som bör hålla för att kunna utföra 

analysen behöver det alltid gå först. Men variabler som är linjära hade med fördel kunnat 



	 38 

inkluderas, så länge de inte skulle bidra till icke-normalitet och underlättade för modellen att skilja 

grupperna åt. 

 

En risk med att inkludera alltför många variabler i diskriminantanalysen är att modellen kan 

anpassas för mycket efter det aktuella datamaterialet, så kallad ”overfitting the model”. Är 

variablerna alltför anpassade efter det aktuella datamaterialet kan den estimerade modellen vara 

oanvändbar vid klassificering av ett nytt datamaterial. Det aktuella datasetet är dock en 

sammanställning av tre studier, vilka har vissa, om än mindre, skillnader mellan sig. Dessa 

skillnader kan förhoppningsvis bidra till en inte alltför snävt definierad modell.  

 

Även om målet i denna analys var att jämföra skillnader i klassificeringsförmåga mellan de båda 

metoderna hade det varit en fördel att pröva modellen på ett annat datamaterial, för att ytterligare 

undersöka modellens klassificeringsegenskaper.  

 

4.3 Vidare forskning 

Som nämnt under rubrik 1.2 Tidigare forskning finns redan mycket forskning på behandling och 

komplett cytogenisk respons (MMR) efter 12 månader. Variablerna som valts ut för klassificering 

av individer som uppnått MMR vid 12 månader hade (med hjälp av andra multivariata 

analystekniker) kunnat undersökas närmare – deras relation till varandra och MMR 12 månader.  

 

Särskilt intressant att undersöka vore förhållandet mellan riskgruppering (Sokal) och MMR 12 

månader. Vidare skulle Sokal i stort vara intressant att analysera som riskgrupperingsmått – gärna i 

jämförelse med andra riskgrupperingsmetoder, som Hasford, för vilken samtliga variabler finns 

tillgänglig i aktuellt datamaterial. 

 

Då uppsatsen syfte är att jämföra logistisk regression och diskriminantanalys vad gäller 

klassificering skulle analyser med hjälp av andra klassificeringsmetoder, exempelvis random 

forest, machine learning och multidimensional scaling, kunna utföras. Detta för att bättre kunna 

avgöra hur bra metoderna är i förhållande till varandra och vilken som är att föredra. 
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